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 ىلا كات احلا هلت بدب مهبول
 [ممملا و ةييس جيتا
 ياذا رج سوبطؤس 0

 2 امم م ااهؤكمشلا بلا
 هك مس امنكلاددحد هناكسار.كرخملا ندح
 ةلسخ اغراب بلا نشيح تفي نعيد دين

 نيلوتلعلا نه اذ نار مدرلا ةتاداتوالاللا
 زاك ىلع اه ةدتولا) ثم دوحوركلا
 نايزم عمل ذ زوجين رتابنإلا ملاح ايلطن

 ةنيدخوا باس تنامت| ينك كناذل هرلتتلا ظ
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 لد ةلملاة رانك اذدو هريغووشكا خف قاو
 وافزحيناكاوس يايبنتلا نمااح ثوكم
 هجواذا سمايل ةحلاح موالي هنوذو
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 زوبعو دوج للان اشوهامناكلا كيلا نم
 لع فا ظ ب حب
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 بمر ااماك اناناعطت بسس ناك سيلك وللا

 "هت رو نانوا بس لوااما سدا اودتو كاوا
 نمش !اغلاب ان خريالت كوشي ن نا مال لوا ناكو
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 ديييفيتون دونملا فاعل انجودرعو رغم ناهشوطت
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 دلو م« حشلا ضمبذ داروروكلادجيغتلا
 0 ممم ب ودبعما
 هكدل امن ن ف دج هيجي ضروس
 . بنا ةطكشلا باب نم نوكنانكاس هلونةلءاقمو
 ذمار ةلث املا عر ةبوشللاةلكاشلاداراهلسلو
 بزلاوهزككلا نا لاهنوزئملااكللا حابصملا 2 كان"
 0 جيوب يعجب ب

 ١ نبع دن اندفع نت
 تلو يي لاش لوف 2 0

 طلو اكو وهو ةيحااطسم للا ةلاكلا دارا سيلد
 ليشكل داو ركمر وخ هتبسح ةدعوقرل هاش

 نتالخاع فذيلل ناس فاحت اان ةاسلامو لذ اك
 نيكتلات تخالف فخللا مدقنن!خينبت سايقل ا
 ىتلرخ ف دحشن] مادشتلاب ىلوا
 هم[ كرجملا ف ذح هيلي طقق رح فنحن
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 تمنؤوو اهرسك عوكهقيعرمت حدر»دمافلاذ
 000 .مورجلا هيل اكرم هنوكل احدا نانا هفذح احالطصاو ها صوتومو.ث يمك ص ود دنس ميال
 1 7 فيدل الوتس ملم ناكل نال كلذب هينا فد فودعملا
 ةددللا ةبنغتلابو لمملا خشب لاعب رج
 اصادحا ناس وابو واو كنيخحائوط لص ١و
 سايل اطعابل :١ ثرعد اوابواولا كلمت وكل ا ب
 يأ ىدإ, ت حاحالطصاوركنلا دش ةفلوصر
 نواح هنن تلم قجسام تلعد (؛ 1س هئوكلاحءزملا
 تشاحالش | وطس هزلا حمو هب نويل
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 تاركة ديف انكاس مملا كوننا ع طوول كاف"
 تاسبلا ةخاحإ باسإل نان إل ثوكي ][تاحرلا
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 / 20 اكديم
 : | ب سس

 ١ م ا الادب كن تام 0
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 تكل اجلا فذكو يو
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 عيب د زنملا احلا اون ركذ نم عي كدحاملد :
 2 ا 0

4 
3 

 امنجاوإا نيكل عم يللا بنر )0 فورم تاويل
 ليلا 'مالذ ةدحوم | ا جا
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 ىبملامللا مرجلا حالطمإل قو ميشنلادض
 هدو دربوطلانامإتعاو شا نار آلا نم

 + جس زي ساوعم جيم من هال

 1 وج م ةدحاو يم ب 0
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 ياس بديا مم رسال ةداناتلاجا

 ظ ار هيرو هكشو هسار جمشو ايمان"
 يح اجد احصل

 كلبذمورضلل) لوملاو جيملا يشن مذلا ني
 سلبوا قهفتج لسمو ورحت ندم
 ظ ىكأر نبال ناك

 كناري
 0 ليكمل ةاجلولا ذلا كناذإ مااا

 رهاظلاو نك
 :نلعازل لع جذرل اه مهبل طم امودجرتن



 اكيوس سيبلتزا هيك حا سانلا نمد نى

 دونر واناكف و: رم اكل ١تيمل زم انتورعو درر
 ريهتسم ضر اذ نلوم .الهبو اوفو اذان
 07 اع حميد مما ةامو مؤخل الف عولا

 قى عم اع مدع كيرا م3 ماهمسو مههلتس ١
 دانياران 00و ميلا 1

 ايقاداب لوما نسرادو بمس
 مزيون واب اتاك
 كبوملا ةئسمل و ٌياذل امالئمامالكل ادع بتنا

 .هانيلؤ# ةحبو عولتكاو ثم كلاثلا
 0 هنجعتتا "مواقف اذه ارا

 كلوا دؤد تكلا حونرمامالكل ١6

 هو جمب عانس
  .تضورعل ؟انالكلا /ةون قي داولا عنب 8 دو



 لون . يس الدمام دو مواقع ورمل

 ىاراطعوكازانق كوم لالطاناقوللا جماع
 كلراو كهضا همضز هل ناب لالطا نمو اءكيهام
 - ةيلوشلا لطب وصنس ثوكلا اواهييمر اكنعاب
 بابساكزلط عمج بالطا نم ثوشلا ةلزحص) حبب
 ىفانالاو زول اكراذل از ام نم ضدك امدوه 3ع

 5 . انكلاترلاو امالواسنٍت ابالي اذن عمجرافتشلا»

 صلو داثوالا حاتجاب دش اكرتزفونل كلذ سم
 :درد الخ هدارطا بال دنحشلا هجوو هشارح أذ

 اان هوارجاو ماكل ١ ةدوجومةلعلا هذه نإ
 ادزوا انوطتنمإلا امتي هنااا تاع سارركو
 هزدازطاوعو تزسملا حم ذانعوفو وفن يح ةراذك
 كل ذل ايزج فب قت عو تاره ن١ ةلسلاذ
 :هاواس# ذيل امرت ليرل
 راخلا ناضوإع ديول ىف ةضق از اما تاك را ُ
 نطق رإ!ضورملاهتازانملا لغ الكضاذن المو
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 يبان كيلا نسا رموايطو شلال ذيب
 جاهفلا لوف“ ين دوامه
 9 1 ياام
 اعد داع جاه نضل امنيسم ةييماهطنشس امرك
 :ل جلو حاملشال اوهفم هيلع ططعاهرانازخاو ام
 رد صداوجسواخملا مشد نزح عج اناخاو اهشنملاوبخ
 .ليقاماع م غطعف هنيخ) عبرات بباب نم مل ةاسجن
 مص مغ نم ئاعل قس اموجلاو طافلاوباشن
 وخد اناجسا حام اهشيرلا اه توورب نوبوحا و
 - رملاوهو نيت نجت عج ناجم الواعشدت
 22 28 ةفصو دق لمد
 وجل | ص ى يان) هاجس ماوس مرد دست
 هيل ١ يسيرا بنل يكونا ٌْ

 ع نينه نامدحسم قإبل ابامسين انس ظ
 هيلو هني ورصملا هرانخا ام

 .. عيجاتو. يكل
 اماسي نيفلانم
 مديد !لوسرس راع صن نح ءزخون نبا ةقو و ومر
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 هيمان دمك رباح ُثفشلاو ىردخملا ل

 يتفم ةياغ رخل الم تاحزييؤابلا
 نينا ثيملتل 0 بجم يريم

 ] كفن لول كننلا قف انلاو كوالا تبملاو
 7 + ةكتطتح نام نوف نالامصو ددمكم هب كنا
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